
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

64e Jaargang       nr. 22    29 mei 2019
www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24
Rijmenants Massenhoven - Liersebaan 121 - 03 484 44 84

spring eens
BINNEN
voor je
BUITEN

EXTRA OPEN
O.H. Hemelvaart  30 mei
Pinksteren  9 juni
Pinkstermaandag  10 juni
   van 9 tot 18 uur

5-delige dineerset Elba + Derby (4Seasons)
voor 1732 euro thuisgeleverd

7-delige dineerset Sophie + Yasmani 
(Hartman) voor 2173 euro thuisgeleverd

PR O M O
Keramische schapen2 voor 250 euro

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  H E R FST-

schilderwerk !   

Christoph

GEZOCHT
ervaren

schilders & 
ploegbaas

Wij herstellen en servicen
uw horloges en juwelen met 

de grootste zorg. Al sinds 1957.

‘t AfslankHuys
de workout met garantie

START OP MAAT 
en ontvang 3 gratis sessies voor 

de eerste 20 inschrijvingen
Brasschaat • Bredabaan 465
03 337 97 87
Kapellen • Hoevensebaan 27
03 434 69 39
Schoten • Verbertstraat 21B
03 284 04 84
Schilde • Turnhoutsebaan 465
03 337 97 87
NIEUW te Sint Job
Brugstraat 21 • 03/2977556

Ook te Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Beerse, Berchem,
Beveren, Boechout, Brugge, Deurne, Eeklo, Essen, Geel, Heist-op-den-
Berg, Herentals, Keerbergen, Knokke, Lier, Nijlen, Sint-Katelijne-Waver, 
Roeselare, Torhout.         Nu ook te Mechelen, Bilzen en Maasmechelen

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

Art & Design

HOOGZOMERSTOFFEN !
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING
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Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor 
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er 

info@prinskavelhof.be    t. 03 340 18 75    www.prinskavelhof.be

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

kaveltafel@meeza.be  •  t. 0493 89 14 44  •  www.prinskavelhof.be

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

FEESTEN DOE JE SAMEN
Heb je iets te vieren? In de aansluitende 
feestzaal met terras maken wij van elk 
moment een ware belevenis.
Vraag naar onze mogelijkheden of kom langs 
en snuif alvast de sfeer op bij een hapje en 
een drankje

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

CULINAIRE KALENDER
Onze deur staat steeds voor u open voor 
een hapje, drankje of gewoonweg een leuke 
babbel.
Echter organiseren wij op regelmatige basis 
culinaire events. Wees erbij en hou het in de 
gate op onze facebookpagina.

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een 
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.

Geldig t.e.m. 1/08/2019

Naam: .......................................................

Adres: .......................................................

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

Het Rode Kruis 
viert een bloed-
gever Jozef Ker-

Op de bloedin-

Jozef voor de 
150ste keer ver-

-

-

-

-

JOZEF KERSTENS GEEFT 150 KEER BLOED
-
-

-

-

donoren zeker 

-

-

-

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, 

Op zoek naar 

LEUKE COLLEGA’S 
met ervaring. 

Contact: 0495/57.63.41 
info@gevaert-bvba.be • www.gevaert-bvba.be

Gratis offerte aanvraag.

INSTALLATEUR
sanitair - verwarming 

ventilatie - groene energie

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER
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ELECTRO QUIRIJNEN

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat 
T: 03 663 57 25 - info@electroquirijnen.be

* Getest met de Samsung WW8800M en vergeleken met de WW8500K 
(5kg, 40°C katoen was).

Volle  
waskracht

Halve tijd*

Wist je dat ook jij
een persoonlijke
beleggingsadviseur 
hebt?

Kennismaken? 
Kom gerust eens langs.

Nu 

0%
instapkosten*

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

Beleggen bij Argenta.
Dat is een persoonlijke beleggingsadviseur
voor iedereen.
Deze actie geldt op alle bancaire kernfondsen
van Argenta Asset Management SA
en loopt tot en met 30 juni 2019.

argenta.be/beleggingsadviseur

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

F A S H I O N
Voel je goed !

Bredabaan 832   •   Brasschaat   •   Tel. 03 663 83 63   •       BOBO  Fashion
Open van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur & op afspraak

TOTALE UITVERKOOP*

wegens stopzetting

-20%
OP DE NIEUWE

COLLECTIE

-30%
VANAF
2 STUKS

RONDE 
PRIJZEN

€ 20 € 30
€ 40 € 50

* Vanaf dinsdag 28 mei 2019 tot zaterdag 31 augustus 2019 - Kortingen zijn niet
cumuleerbaar met ronde prijzen-artikelen worden niet omgeruild.
Na 20 jaar sluit BOBO Fashion haar deuren. Graag willen wij al onze klanten 
van harte bedanken voor het vertrouwen en de mooie momenten. Uw klantenkaart-
bonus bij volgende aankoop blijft geldig tijdens totale uitverkoop.

Te huur app. 2de verd. 
De aard 115 Brasschaat, 
2slpk-groot zonneter-
ras-garage-onm.vrij- 800€  
tel 0470/313 126

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentijdlei 15 MtH

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betal ing. 

www.goldcompany.be

Ik zoek werk: Tuinwerk, 
Eng. speaking. 0465/746 
931 - 0486/619 068

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Man zoekt werk, afbr. 
bezetten, schild., tuinw. 
0483/720 562 (Hami)

Strips gezocht. Ik koop 
oude en nieuwe strips. Tel. 
0471/294 474

Grondwerken DDA,
voo r  a l l e  a l gemene 
u i t g r a v i n g e n , u i t g r a -
ven en leggen van op-
ritten/terrassen,aanleg 
van tuinen,ophogingen 
gsm:0470100114 email:-
dave.d@skynet.be

Te koop gevr.: Schilde-
rijen, spullen van zolder, 
curiosa, enz. 03/663 65 70

BELASTINGBRIEF !!!
Belastingadviseur

komt bij u thuis
en berekent uw voordeel.
Inlichtingen: 0486 382 228

www.garden-solutions.be
Snoeien en vellen V. ge-
vaarl. bomen, m. eig. hoog-
tewerk., frez. v. stronken. 
0475/511 603

Te koop: Relaxzetel met 
opstaanhulp. P.o.t.k. Tel. 
0477/980 719

Ik zoek werk: Tuinwerk, 
Eng. speaking. 0465/746 
931 - 0486/619 068

@ rap moet gaan bel Klus 
& Zo. 0499/103 000

Opruimen van inboedels 
met bijhorend advies over 
waardevolle spullen. Gra-
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De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

Afgelopen weekend was het weer zo ver, de Best Show Teams 
Finale! De 5 beste dans- en demogroepen van het circuit 2019 
verzamelden voor deze wedstrijd in de Topsporthal in Gent. En, 
de 18de editie werd er eentje om niet snel te vergeten. De dan-
sers trakteerden de meer dan 1500 toeschouwers op een span-

In de categorie jazzdans werd de titel met overtuiging gewonnen 

scoorden ze maar liefst 10 punten meer dan de 2de in rij. De 

Leysen. Het was reeds de 13de keer op rij dat Pivolté de titel be-

BEST DANCE TEAM
OF THE YEAR 2019

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Fashion maat 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Actieve, leuke
m/v vinden hier 
nieuwe liefde 

Grootste bureau
in de regio 

+32 474 263 751

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER! 

www.b-loved.com
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GEDAAN MET POETSEN!
Krijg in de maand juni bij

elk set multifocale glazen
of maatwerk glazen de
Xtra Clean coating van

Rodenstock er gratis bij!

Bredabaan 220   |   2930 Brasschaat   |   03 344 66 58   |   mr-boo.be

www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboobrasschaat

Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u   |   zo en ma gesloten

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35

      Giovane Brasschaat - Open dinsdag t/m zaterdag: 10 tot 18u. 

easy to wear, easy to love

TOTALE UITVERKOOP*

wegens stopzetting

*Vanaf dinsdag 28 mei 2019 tot zondag 1 september 2019 - kortingen op de nieuwe collectie zijn niet cumuleerbaar met vorige 
collecties-artikelen worden niet omgeruild-uw klantenkaartbonus bij volgende aankoop blijft geldig tijdens de totale uitverkoop.

-20%
OP DE NIEUWE

COLLECTIE -30%
VANAF

2 STUKS

-60%
OP VORIGE
COLLECTIES

CONCERT
in St.-Jozefskapel op zondag 16 juni 2019

Tamburini brengt het programma VIAJE SEFARDI op zondag 16 juni 
2019 ten voordele van de werking van Oxfam Wereldwinkel Brasschaat.
Een Sefardische reis met oude muziek: muziek van de Sefarden die 
zich liet beïnvloeden met de plaatselijke cultuur waar ze zich vestig-
den. Tijdens dit concert vergezellen we de Sefarden op hun tocht. De 
voertaal voor deze muziek was het Ladino, Oudspaans, vermengd met 
Hebreeuwse woorden. De Balkan, Noord-Afrika en Klein-Azië zijn o.a. 
invloeden. Een oud verhaal, vandaag heel herkenbaar.

Plaats: St.-Jozefskapel  Augustijnslei 76 – 2930 Brasschaat.
Inkom: € 20 - Deuren : 19u30 - aanvang 20 uur. Welkom.

Kaarten in de Wereldwinkel: Augustijnslei 78 - 2930 Brasschaat
Open: maandag van 10-12.30u. - dinsdag t/m vrijdagvan 14-17.30u.
 zaterdag van 10-12.30u. en 14-17u. of 0474 595 299
 of via ria_janssens1@hotmail.be

Oxfam Wereldwinkel
Brasschaat
organiseert

Terras groen en je oprit is 
ook niet te doen. Bel Klus 
& Zo. 0499/103 000

Herstellingen en eigen 
ontwerpen:  Juwel ie r 
Denys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & Co Bre-
dabaan 246, Brasschaat. 
03/430 20 83

Te koop: aanhangwa-
gens voor mobilhome als 
nieuw ROCA zandvliet 
0473/193 453

AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 
schade. Vlot en correct af-
gehandeld! Erkende han-
delaar. T. 0476/749 178

Zoekt u een loodgieter? 
Bel Koen 03/663 60 79. 
Ook voor kleinigheden

Ik zoek tuinwerk, schil-
deren, boodschappen. 
0465/591 870

Chopin Braschaat: Wij 
zijn op zoek naar zaal, keu-
kenpersoneel en jobstu-
denten. Info 0494/913 125. 
chopinbrasschaat@telenet.be

MINDER MOBIELEN CENTRALE BRASSCHAAT  ZOEKT 
CHAUFFEUR-VRIJWILLIGERS! 

Er is altijd iemand uit je buurt op zoek naar iemand die met hen even naar de dokter, een winkel, een woonzorgcen-
trum, enz. wil rijden. Wij verzorgen het contact tussen onze leden en een groep vrijwilligers voor dit vervoer. Wil jij 
ook vrijwilliger worden bij de MMC, tegen kostenvergoeding (0,33 euro/km + omnium), en ons daarbij helpen? We 
zoeken ook vrijwilligers om met ons liftbusje (rijbewijs B) rolstoelgebruikers te vervoeren. Voor meer inlichtingen 
contacteer Bart Gijsel, coördinator MMC Brasschaat  Bart.gijsel@zorgbedrijf.be of 03 650 25 82
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Al meer dan 30 jaar zorgt Top Storage voor de stockage van vele meubelwinkels en zelfstandi-
gen. Heb je ruimte nodig? Wij hebben de plaats. Top Storage heeft zijn self-storage-boxen uit-
gebreid zodat ook jij je spullen en persoonlijke goederen kan stockeren bij ons voor meer ruimte 
in je eigen leef- en werkruimte.

 Opslag van documenten: boeken, archief, bankdocumenten, facturen en medische dossiers
 Inboedels: stockage van meubels en volledige inboedels
 Professionele opslag: stockage van je voorraad, technisch materiaal en documenten
 Seizoensartikelen:

Bel ons vandaag voor een offerte of een afspraak: +32 3 651 30 30 of welkom@topstorage.be

TopStorage | Lage Kaart 460 | 2930 Brasschaat | +32 3 651 30 30 | welkom@topstorage.be | www.topstorage.be

NIEUWE 
ONTBIJTFORMULE !!!

HET WACHTHUISJE
ONTBIJT & LUNCHZAAK CAMPUS COPPENS

RUITERIJSCHOOL 10, 2930 BRASSCHAAT

03/296 32 34 - hetwachthuisje@gmail.com
www.hetwachthuisje.be - ma tot vrij: 8u-16u

DECTUS SCHENKT
CHEQUE AAN TEJO

Dectus is een leeronderneming van het 6de jaar Handel te GO! 
technisch Atheneum Brasschaat (KTA). Dectus bestaat uit 5 le-
den, Henri Dullaert, Kimberly Caridon, Berry van Kasteren, Da-
niël Smit en Redouane el Ouamari.
De naam Dectus staat voor “decoratie en cactus”, wij verkopen 
namelijk cactussen en vetplanten. 
Wij hebben een heel jaar vol energie gewerkt in en aan onze on-
derneming met als doel winst te maken en te schenken aan Tejo.
Op 20 juni presenteert deze groep hun eindwerk, de GIP voor 
een externe jury wat bepaald of zij slagen en hun getuigschrift 
bedrijfsbeheer ontvangen.

WAT TE DOEN 
BIJ EEN OVERLIJDEN?
1. U belt een huisarts
Deze komt het overlijden constateren en zal een 
aantal documenten invullen die nadien moeten worden 
meegegeven met de begrafenisondernemer.

2. Neem contact op met familie of vriend
Een overlijden is een grote emotionele gebeurtenis. U 
belt best uw naaste familie of een goede vriend zodat 
u er niet alleen voor staat.

3. U belt de begrafenisondernemer
Nadat de huisarts is langs geweest, belt u naar ons tel. 
nr: 03/434 33 32. Wij stellen u de nodige vragen. Wij 

funerarium zodat u nadien nog kan komen groeten. 
Na een verkennend gesprek volgen we uw wensen en 
verwachtingen en nemen wij alle administratieve en 

www.uitvaartzorg-delelie.be • Tel. 03/434 33 32

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Nu ook thuispraktijk

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Te koop  app. Centr. 
Brassch., 2 slpk, gr. berg. 
bdk., kkn, gar. Tel. 03/664 
30 26 - 0474/640 541 

Kaartlegger 
voorspelt toekomst. 

Info 0468/178 070

Ik zoek werk strijk, poet-
sen, schilderen, tuinw. 
0465/976 714

Te huur: In rustig geb. re-
cent mod. glvl app. tuintje 
terr., gar. alsook mooi app. 
1e V. 2 slpk, terr., gar., 
volledig herschilderd, rust 
omg. Brass. C. Hofstr. 40 
T. 03/651 77 68

Schilderwerken binnen/
buiten. Gratis bestek. Kri-
stof. 0479/178 474
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
3 0  A A N B I E D E R S  I N  É É N  W I N K E L

365 wensjes in 
een leuke wenspot!

Jurkjes en rokjes
maat 80 tot 116

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

Veilig en verzekerd investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaar-
lijkse meerwaarde van 5,5%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Zegersdreef 66 - 2930 Brasschaat - tel.: 03.651.68.16
www.materdei-zegers.be - zegersdreef@bsmaterdei.be

Prijzen kunnen afgehaald worden tijdens de schooluren tot en 
met 17 juni 2019.
Onze hartelijke dank aan de schenkers van tombolaprijzen de 
kopers en verkopers van de lootjes.

Volgorde van de nummers stemt niet 
overeen met de waarde van de prijs.

0006
0050
0080
0099
0121
0263
0281
0308
0389
0455
0628
0678
0737
0763
0812

1010
1123
1422
1465
1534
1549
1586
1690
1693
1725
1775
1808
1935
2139
2253

2304
2305
2331
2430
2490
2614
2654
2750
3132
3402
3488
3547
3647
3779
3831

3945
4026
4186
4208
4567
4695
4787
4838
4856
4928
5108
5151
5255
5376
5450

5517
5574
5660
5751
5922
6102
6177
6250
6332
6390
6452
6636
6867
6902
6995

7001
7037
7202
7254
7330
7396
7561
7604
7621
7672
7796
8083
8403
8541
8613

Uitslag tombola ‘39ste tuinfeest’

8783
8837
8932
8961
8983
9176
9259
9303
9533
9655
9705
9816
9985
10010
10029

DRUKKERIJ MARC TROCH 
KAPELSESTEENWEG  3 0 3
2 1 8 0   E K E R E N - D O N K
T E L. :  0 3  -  6 4 5 . 3 0 . 6 9
www.drukker i j t roch .be

PRINTEN
THESIS
-10% KORTING

ECOLOGISCH 
I N B I N D E N

Te koop: Tervurense her-
derpuppies, stamboom 
St-Hubertus, ingeënt, ont-
wormd, gechipt. Opge-
voed in huiselijke kring, 
zeer sociaal in de omgang,
komen dagelijks in con-
tact met kinderen. Gebo-
ren 13/03/19. 0486/690 675
    HK11055534

Schild., leegm. v. huis, 
tuinw., oud ijzer. 0485/942 
674 - 0459/176 013

Afbraak, opruimings en 
schilderwerken als ook 
asbestpl. 0499 817 663

Ik zoek alle tuinwerk, ha-
gen scheren, onderhoud. 
0474/453 834

Strips gezocht. Ik koop 
oude en nieuwe strips. Tel. 
0471/294 474

Alle renov. werken lami-
naat, schilderen, plamu-
ren. 0487/357 145

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

Grote garageverkoop 
Lage Kaart 581-624. Zon-
dag 2 juni van 8u tot 17u.

Te koop gevraagd: Schil-
derijen, spullen v. zolder, 
allerlei. 03/663 65 70

Ik zoek werk, cleaning, 
babys i t t i ng ,  i ron ing . 
0466/482 279
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BAKKERIJ

Weekend werken, weekend thuis 
Nederlandstalig vereist

Meer info: 0475 311 804

WINKELMEISJE
VOLTIJDS

Wij zoeken voor onze vestiging in Kapellen:

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN

SERVICE DAG EN NACHT 
 

                           BREDABAAN 469 Wuustwezel 03  66  999  60 
            Din- Don- Vrijdag 14-18u 
Woe 09-13u * Zat 10.30-17.00u 

 

                             want een beetje klasse  

Dienstencentra Brasschaat
De burelen van de dienstencentra zijn gesloten op donderdag 30 mei. In Vesalius 
zijn restaurant en cafetaria wel open!

1) Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, 2930 BRASSCHAAT
tel  03 663 77 07 – fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Elke maandag namiddag (behalve bij Bingo): kaarten RIKKEN
Elke vrijdag namiddag: kaarten SLAGEN HALEN
STOELYOGA : nu ook op donderdag om 13u30 : ! nog slechts enkele plaatsen vrij
Ma 27/05 om 14.00 uur: BINGO
Di 28/05 om 14.00 uur: Bloemschikken ‘BAROK’
Di 04/06 om 13.30 uur : Senior Village : oude volksspelen en pannenkoeken
Di 04+18/06 om 09.30 uur : Mandala

Do 06/06 om 10 uur : BIB rondleiding achter de schermen - extra datum wegens succes
Do 06+13+20/06 om 09 uur : workshop beren maken : een snoezig ‘babybeertje’
Do 06+20/06 om 09.30 uur: PC Club
Di 11/06 om 09u30 : zentangle

Ma 17/06 om 14u : SMUL – ijs met verse aardbeien
Ma 24/06 om 14 uur : BINGO
Do 27/06 om 09 uur : patchwork
Vrij 28/06 om 10.15 uur : bezoek aan Chocolate Nation in Antwerpen
! Di 23/07 om 09.30 uur : busreis Blankenberge ; eur 13/pp (enkel vervoer) ; 
inschrijven vanaf ma 03/06

2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

Do 06/06 om 10 uur : BIB rondleiding achter de schermen - extra datum wegens 
succes
Di 11/06 vanaf 13u : naai- en breiatelier ‘Moeders voor Moeders’. Verschillende 
moeders komen bij elkaar, om te breien en te naaien (kinderquilts) voor deze 
organisatie. Indien ook jij graag een handje komt toesteken, dan ben je meer 
dan welkom.
Do 13/06 om 14u : BINGO. Kom meespelen en maak weer kans op mooie prijzen. 
Iedereen welkom.
Za 15/06 om 14u: voordracht door Diabetesliga: ‘Hartaandoeningen bij diabetes’ door
Dr. D. Bresseleers. Deelname is gratis. Inschrijven verplicht via 0468 195095 of 
marc.meeus@telenet.be

3) Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97 2930 BRASSCHAAT 
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

ze gerust mee
Maandagochtend: Aquarel: Je kan nog aansluiten
Maandagnamiddag: 13.30 - 16 uur zangstonde: gratis (wij zoeken nog man-
nenstemmen)
Elke di : patchwork: 10.15 - 15.30 uur
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan Sportoase 
(9.45 - 11.15) ; gratis
Op dinsdagnamiddag is het hier hobbymoment,  iedereen welkom = gratis

Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis

Vrijdagochtend: 9.00 uur: Spaanse conversatie, gratis

Vr 31/05: geen sport overdag
Vanaf ma 3/6 tot half september: wandelzoektocht van Wijkwerking: brochures 
in Antverpia te bekomen
Opgelet: GEEN BINGO IN JUNI
Di 04/06: 9.30uur: centrumraad
Di 04/06: 13.30 uur: workshop ‘WhatsApp’
Do 06/06 om 10 uur : BIB rondleiding achter de schermen - extra datum wegens succes

Vr 14/06: extra dag pedicure
Ma 17/06: naald en draad
Di 18/06: 13.30 uur: workshop ‘Google Maps’
Wo 19/06: digi spreekuur: reserveer een half uur vanaf 10 uur
We gaan nog eens op uitstap met een bus, richting Poperinge: 20 juni. 50 €

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.
ZEER GOEDE VERDIENSTE.

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0475/444 243 
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Op 18 mei 2019  namen de 
vijf beste demogroepen deel 
aan de Best Show Teams Fi-
nale 2019 in de topsporthal 
van Gent. Ook AcroIIGym 
wist zich na de voorberei-
dende wedstrijden te plaat-
sen bij de 5 beste groe-
pen…. De optredens tijdens 

publiek een genot om naar 
te kijken. Onze gymnasten 
gaven het beste van zichzelf 
en konden het publiek  ook 
ditmaal weer bekoren met 
hun mooie nummer “Forget 
me not”. Dans, tumbling en 
acrodelen vloeiden naadloos 
in elkaar over. De spanning 
was te snijden toen de uit-

slag bekend werd gemaakt… Met een klein puntenverschil werd Acro II Gym verdiend tweede! Wat 
een mooie prestatie! Onze tumblers Dylan Verboven en Arne Vereecken, die mee optraden op de 

Kampioenschap Tumbing in St.Gillis Dendermonde. Dylan behaalde een BRONZEN medaille in ca-

duimen voor het Belgisch Kampioenschap Acrogym op 1 en 2 juni 2019.

DEMOGROEP ACRO II GYM
KNAP 2E OP DE BEST SHOW TEAM FINALE!

Tot eind juni inschrijven mét grote korting voor 
een najaarscursus in het Dakhuus !

Je kan na de grote vakantie meedoen met één van de bijna zestig 
taalcursussen. Maar je kan ook hobby- en informaticacursussen 
volgen. Wie zichzelf eens lekker wil verwennen, kan dan weer 
kiezen voor een wellness-cursus massage en ontspannings-
technieken. Snelle beslissers krijgen tot begin juli e.k. een mooie 
vroegkorting van 10 euro! Graag meer info? Neem een kijkje op 
www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13.30-16.30u) 
of mail naar info@dakhuus.org 
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Life isn’t perfect, 
but your golfoutfit can be! 
Life isn’t perfect, 
but your golfoutfit can be! 

MID-SEASON SALE

Golf & Fashion 
Open van dinsdag tem zaterdag 
10u00-12u30 & 13u30-18uOO

Bredabaan 435 - Brasschaat
Tel: 03/651.45.29
www.golfandfashion.be

KIEZERS!
BEDANKT

Info! Bel ons!
03 / 651 90 97
0479 764 758Comforthome

Alle dagen welkom van 9u. tot 17u.

Als familiaal dienstencheque bedrijf werken wij hard 
aan een langdurige tewerkstelling. Dagelijks streven 
we naar kwaliteit met o.a. opleidingen en begeleiding 
op de werkvloer.

Onze huishoudhulpen krijgen een correcte verloning 

Wij geven  en rekenen

GEEN EXTRA KOSTEN
aan voor de klant.

Wij informeren u graag geheel vrijblijvend (ook indien 

WIJ ZIJN STEEDS OP ZOEK 

in het huishouden van grotere woningen. 
Poetsen, strijken, koken, ...

Meerdere uren en dagen bij zelfde gezin. 
Werkdagen en uren in overleg. U kan rekenen
op zeer correcte verloning en permanente 
ondersteuning.

Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren, 
zelfs indien u reeds werkt bij gezinnen.

Wij zoeken dringend
enkele nieuwe hulpen

om ons team te versterken!

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Korpschef Bart Van Cleuvenbergen gaat op 1 juli met pen-
sioen. Hĳ  is 33 jaar korpschef geweest in de parkgemeente. 
Bart wordt opgevolgd door Barbara Cloet. Zĳ  was de enige 
kandidaat. De 40-jarige Cloet was tot nu toe korpschef in de 
zone Noorderkempen. Ze woont in Brasschaat en greep dus 
deze kans om dichter bĳ  huis te kunnen werken.
Barbara werd intussen al voorgesteld aan de Brasschaatse 
gemeenteraadsleden. “Ik ga deze nieuwe uitdaging graag 
aan. Voor ik korpschef werd in de zone Noorderkempen was 
ik in Schoten commissaris bĳ  de gerechtelĳ ke politie”, zegt 
ze.
Bart Van Cleuvenbergen nam in 1988 het roer over van toen-
malig commissaris Luce Schuerman. Hĳ  kreeg toen de lei-
ding over een korps van 54 man. Vandaag is dat uitgegroeid 
tot een tachtigtal.  Van Cleuvenbergen stelde toen drie kern-
waarden voorop: veiligheid en orde, een goede dienstver-
lening en een degelĳ ke misdaadbestrĳ ding. In zĳ n lange 
carrière in Brasschaat werd Van Cleuvenbergen met meer-
dere moordzaken geconfronteerd. Die werden onderzocht 
door de gerechtelĳ ke politie. “We hebben hier ook The Day 
Before Tomorrow, het jongerenfestival waar zeer veel volk 
naartoe komt. Maar eigenlĳ k verloopt dat altĳ d rustig. Ik her-
inner me nog goed de opstart van de samenwerking tussen 
de korpsen van Brasschaat en Schoten. Er was toen heel wat 
tegenkanting, vooral van de kant van de vakbonden”, zegt 
Van Cleuvenbergen.
Barbara Cloet heeft ook ervaring met festivals. “Ik heb ieder 
jaar de Antilliaanse Feesten mee in goede banen geleid. 
Maar de opstand in de gevangenis van Merksplas vergeet ik 
nooit. Er is toen brand gesticht. Die opstand heeft een hele 
nacht geduurd”, zegt Barbara.
Barbara Cloet is nu na Katrien Goffi ngs de tweede vrouwe-
lĳ ke korpschef in de provincie Antwerpen. Zĳ  komt offi cieel 
in dienst op 1 juli, maar intussen draait ze al even mee in het 
Brasschaatse korps.

Natuurgidsen Regio Kalmthout
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrijven is niet nodig, deel-
name is gratis en iedereen is welkom! Juni. Za 01.06.2019 -Grenspark: Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide- Start: 10u ? parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout  
Thema: Kinderwandeling met ouder en/of grootouders. Aanmelden: 0476 67 65 41. Gids: Rudy Sem-
pels. Zo 23.06.2019 -Reigersbos- Start: 14u ? Schouwvegersstraat 1 parking achter de kerk, 2040 
Berendrecht. Thema: De blauwe reiger.-Gids: André D’Hoine
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I N T E R E S S E ?

 Email jouw CV met motivatie en foto naar:
 chantal.voets@noble-house.tk 

Wij zijn een groep van kleine bedrijven met een totaal van een 30-tal medewerkers
w

F U N C T I E
- Je bent ons aanspreekpunt aan de telefoon en probeert direct of indirect sales te genereren
- Je bent deels personal assistant van de directie
- Je beheert binnenkomende aanvragen via de webshop / contactformulier
- Je bent de link tussen het bedrijf en het salesteam

P R O F I E L
- Je hebt sterke communicatieve vaardigheden
- Je hebt een commerciële drive, sterke servicegerichtheid en een aanstekelijk enthousiasme
- Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans. Duits is een bijkomende troef
- Je hebt een gepaste opleiding of werkervaring in een commerciële binnendienst
- Je bent een duizendpoot, sociaal en behulpzaam
- Je bent een collegiale teamplayer, fl exibel en stressbestendig

GEZOCHT    

INSIDE SALES 
& CUSTOMER SERVICE 

BIO

- Een aangename werksfeer in een leuke 
werkomgeving met fi jne collega’s

- Een vast contract van onbepaalde duur
- Een degelijk loon met eco- en fi etsbonus
- Flexibele werkuren en 
 vrij te kiezen vakantiedagen

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

Dé ambachtelijke bakkerij te Brasschaat
la-boulangerie.be              Bredabaan 466 - Brasschaat

AMBACHTELIJK   DESEMBROOD

SMAAK BOVEN ALLES, PUUR NATUUR, (H)EERLIJK IN HUN EENVOUD 

WOENSDAG
spelt volkoren

kurkuma 
kamut khorasan

DONDERDAG
molensteen
campagne
tradition

VRIJDAG
rustique céreal
eenkoorn spelt

rogge

ZATERDAG
tritordeum

brioche
boekweit

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71

 Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. 
Zaterdag en zondag gesloten.

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of 
sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken 
op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan de 
adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie 
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen 
van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis 
aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                                 Oplage: 24.500 ex. 

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT
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TROUWDAGEN Bij juwelier Yolande
31 mei en 1 juni

Speciale condities op trouw- en verlovingsringen!

TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

VELT-ECOTUINDAGEN
Sinds 2016 voert Velt campagne tegen pesticiden en zijn deze ecotuindagen het hoogtepunt van de campagne 2020pesticidevrij. Vaak hebben 

zien bezoekers met eigen ogen dat het anders kan en raken ze hopelijk overtuigd om het in hun tuin ook zonder pesticiden te doen.  Zo kunnen 
we allemaal zelf een bijdrage leveren aan een betere biodiversiteit. Hoe je dat doet, ontdek je in meer dan 200 tuinen tijdens de Velt-ecotuindagen 
op 1 en 2 juni. Je vindt hierover alles terug op de website van Velt: www.velt.be In Brasschaat kun je volgende tuinen bezoeken:  De Natuurtuin 

kunsten, tuinier, natuurbeheerder, landschapsontwerper...  Op een zeer boeiende manier leidt hij je door zijn tuin, vertellend over al zijn crea-
ties. Beslist een aanrader!  Je kan de tuin van Joris bezoeken op zondag 2 juni van 10 tot 17 uur. Den Oogst - boswachtershuisje Peerdsbos - 
Peerdsbosbaan 200. Op een open plek in het bos staat de voormalige boswachterswoning met tuin en boomgaard. Het gebied en de woning zijn 
eigendom van de Vlaamse overheid (ANB).  Je kan de tuin van William bezoeken op zondag 2 juni van 10 tot 17 uur.  Je kan er een hapje en een 
drankje nuttigen en er zijn verschillende leuke info standje met oa. bio-groenten,  zaden en planten, bloemen, bio-diervoeders, composteren, ...  
De bijenvriendelijke tuin van Ingrid - Sionkloosterlaan 28.  Ingrid studeerde in Engeland voor tuinontwerp. Al haar kennis heeft ze gebruikt voor 
het ontwerp van deze tuin. Ze experimenteert met planten die het in deze bosrijke omgeving goed doen en die doorheen het ganse jaar samen 
voor een mooi uitzicht zorgen. Het ontwerp is zeer belangrijk. De tuin is gelegen in een buurt met veel grote huizen en grote tuinen en kan zeker 
inspirerend zijn voor mensen uit de buurt met gelijkaardige tuinen.  Je kan de tuin van Ingrid bezoeken op zaterdag 1 juni van 13 tot 17 uur.

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

KRAANMAN GEVRAAGD

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782

GEZOCHT
Kapsalon 

Walter&Team te 
Brasschaat zoekt een
 

gemotiveerde en 
enthousiaste 

KAPSTER 
met ruime ervaring om 

ons gezellig tem te 
versterken!

Ben jij kandidaat? Twijfel 
dan niet en contacteer 

ons om kennis te maken.

0494/125 496 of 
03/651 60 48

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.

Manicure, esthetische 
wenkbrauwen, epileren. 
0484/689 476 Frans & 
Portugees

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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WACKERSDORF - Al jaren-
lang bekend als groot talent 
in België maakt Luca Leistra 
die status dit seizoen ook in 
de prestigieuze OK Junior-
klasse waar. De dertien-
jarige Belg uit Brasschaat 
werd afgelopen weekeinde 
tweede en derde in de res-
pectievelijke races tijdens 
de tweede ronde van het 
DKM-kampioenschap. 
“Het resultaat was goed”, 
zei Luca na zijn podium-
plaatsen. “Ik ben er echt wel 
blij mee, want de races op 
OK Junior-niveau zijn best 
wel moeilijk. Het niveau ligt 
hoger dan in de Rotax Max-
kampioenschappen. Ik kan 
op dit niveau veel meer le-
ren. Je leert er bijvoorbeeld 
nog beter inhalen.”

Om zijn leercurve in het karten zo steil en succesvol mogelijk te 
maken, is hij dit jaar ingestapt bij het topteam van voormalig For-
mule 1-coureur en Grand Prix-winnaar Ralf Schumacher. “Ik ben 
dankbaar dat ik voor het team van Ralf Schumacher mag rijden. 
Soms komt Ralf kijken. Ik leer nu ook Duits. Ik kan het al redelijk 
verstaan, maar ik kan het nog niet spreken.”
Dat is niet zo erg, zolang hij maar met zijn rechtervoet ‘praat’. 
Dat vinden ze bij het team van Schumacher uiteraard het be-
langrijkste. Luca is blij dat hij de stap naar de Duitse equipe heeft 
gemaakt. “Het is echt een topteam. Alles is supergoed geregeld. 
Mij wordt heel goed verteld wat ik tijdens de races moet doen en 
waar ik op moet letten. En we zijn professioneel met data bezig. 
We nemen alles door om de kart beter te maken. Het team doet 
er verder ook alles aan om de motor optimaal getuned te heb-
ben. Zo kunnen we meteen voor de topresultaten gaan.”

-
gelopen weekeinde wel met zijn tweede en derde podiumplaat-
sen. Eerder dit seizoen won hij al de eerste ronde van het ADAC-

Nu gaat hij dus soeverein aan kop in dat kampioenschap. In het 
DKM staat hij tweede. 
Zondag liet hij tijdens race één al meteen zien dat hij kandidaat 
voor het podium was. Luca had weliswaar een wat minder goede 
start, waardoor een aantal rijders hem inhaalden, maar tegen 
het einde had hij ze teruggepakt. Hij passeerde nota bene drie 
(!) rijders in één bocht. Het bezorgde hem de tweede positie. 
“Daarna heb ik nog een klein gaatje kunnen slaan. De nummer 

gekomen.”
De tweede race was wat moeilijker voor Luca. “Ik was in het be-
gin niet zo snel en kwam als vierde door. Later heb ik de nummer 
drie nog ingehaald, maar het gat op de nummer twee kon ik niet 
meer dichtrijden, dus werd ik derde. Ik was er wel tevreden mee. 
Het was een goed weekend.”
Luca, die dit seizoen behalve het DKM- en het ADAC-kampi-
oenschap ook de ADAC Master Series en het Europees kampi-
oenschap X30 rijdt, kan zich nu gaan opmaken voor de tweede 
ronde van het EK X30. Die wordt verreden op het circuit van 
Castelletto di Branduzzo in Italië. De baan kent hij al. “Een beet-
je. Het is een moeilijk baantje, maar wel tof. Hopelijk kan ik ook 
daar het podium halen!”

KARTTOPPER LUCA LEISTRA
DENDERT NAAR TWEEDE 

PLAATS IN DKM

Aralea is een Maatwerkbedrijf, gelegen in Brasschaat. Dit 
wil zeggen dat we tewerkstelling aanbieden aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze corebusiness 

soorten verhardingswerken, en hebben we binnen onze 
werking ook kinderboerderij Mikerf.

Wij zijn voor onze afdeling
Verhardingen en Groen op zoek naar:

JOBSTUDENTEN
(juli/augustus)

• Je bent 16 jaar of ouder
• Je bent niet bang om je handen vuil te maken
• Je hebt zin om samen te werken met onze arbeiders en
 om deel uit te maken van een bende gedreven collega's
• Heb je daarbij ook nog een rijbewijs? Dan heb je een
 streepje voor

Plaats tewerkstelling
Aralea vzw, Graaf Reusensdreef 2 te 2930 Brasschaat

Interesse?
We ontvangen graag een kort mailtje met CV via

info@aralea.be, met vermelding 'jobstudent'

VIEUX DEPOT

Vieux Depot • Oude Baan 11 • 2930 Brasschaat
03/877.22.25 • info@vieux-depot.be • Dinsdag gesloten

Wij stellen graag ons weekmenu voor de komende 
weken voor. Het menu is verkrijgbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 12h tot 17h30 aan € 14,95

terras, zonder kasseien! Vanaf 1 juni bieden wij onze klanten 
een klantenkaart aan, vraag gerust meer info.

Tot binnenkort in Vieux Depot…

27/05 - 31/05
Tomaat mozzarella of dagsoep

***
Kibbelingen met huisgemaakte tartaar

03/06 - 07/06

Gepaneerde ‘Nobashi’ garnalen met sweet chili
en een Oosters slaatje of dagsoep

***
Provençaalse brochette van kip met kroketjes

10/06 - 14/06

Proevertje van de eerste mosseltjes of dagsoep
***

Gebakken Schnitzelreepjes
met groene boontjes en tomatensaus

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Flexi-Job, part-time 
kamermeisje/jongen
voor hotel Dennenhof, 

gemotiveerd, ervaring
poetsen. Contacteer via 
housekeeping@dennen
hof.valk.com

Te koop: dakapp. Gr. Z. 
Ter. Gar + gezam. tuin,o-
pen kkn, 1 gr. slpk. Bos-
duinstraat 65 b, Gooreind. 
175 000€ 0486/331 068  

Te koop: instapklare half-
open eengezinswoning 
met tuin te Brasschaat. 
Details woning te be-
zichtigen op immoweb 
(code 8129071) Contact: 
0497/53.25.71 

Poetsen van kantoren, 
woningen, bedrijven, enz. 
0465/213 985 

Aanl. en onderh. van tui-
nen, ontmossen, renov. 
van gazons, snoeiwerken.
Tuinwerk Ronny Kanora

ronny.kanora@telenet.be
0477/306 423

Ophalen van oude elektr. 
toestellen en oude meta-
len. 0495/789 031

Vrouw zoekt  werk : 
Schoonm., babysit, strijk, 
afwas. 0468/580 664

Te huur: garagebox Au-
gustijnslei 253/255 te 
2930 Brasschaat 90 euro 
per maand voor verder 
info mailen naar natha-
lie@vanende.be

Vakantie Côte-D’Azur 
te huur pr twee weken 
of langere p.: App. 2/4 p. 
mooi gelegen. Nog enkele 
weken besch. T. 0477/456 
770

Te  k o o p :  Z u i d  F r . 
app. 30m² vlakbij win-
kels, resto’s en strand. 
Zeer goed bereikbaar. 
0475/963 757

Ik koop collecties LP’s 
45T, CD jazz, pop, etc., 
boek, strips, pickups, dvd. 
Beste prijs. 0475/376 496 

Te huur: Dakstudio/app. 
in ANTWERPEN -ZUID 
Volkstraat 42 /5 e verdiep 
voor sportieveling, Prijs 
€400,-/maand + €50,- kos-
ten Tel 0476/940 567 

Te huur: Garagebox 16m² 
Bredabaan 965 M-t-H € 95 
per maand. 0475/381 970

Ik zoek poetswerk met 
ervaring Frans + Portu-
gees, beetje Nederlands. 
0466/181 844

Asian woman, relax. ont-
spanning massage. Gsm 
0465/366 807

Last van ratten in je huis 
of tuin ? Wij helpen je van 
je probleem af . Voor meer 
info : 0473 518 031
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BEVEILIGING IS 
BELANGRIJK VOOR 

IEDEREEN!

Echte inbrekers maken natuurlijk exact dezelfde overweging. Geen 
enkele villa, appartement of rijhuis is heilig voor deze professionals. 
Statistieken bewijzen dat ze met gemak tot de tweede of zelfs derde 
verdieping geraken, zonder (brand)ladder.

Wim Staessens, zaakvoerder van Taki, beveiligingsspecialist in 
Brasschaat, hoort vaak van mensen dat er bij hen toch niets te stelen 
valt. Dat klopt niet helemaal! Er zit waarschijnlijk wel een briefje van 
50 euro in je portemonnee. Of er ligt een juweel dat nog van je oma 
was in je nachtkastje. Als inbrekers een paar keer per dag inbreken 
in particuliere woningen of bedrijven, dan halen ze met gemak een 
mooie buit binnen.

Beveiliging is daarom belangrijk voor iedereen! Eens je inbrekers op 
bezoek hebt gehad, is je veiligheidsgevoel weg voor een lange tijd. 
De inbrekers hebben in je privé gezeten, in de kinderkamers. En weg 
is weg, dat juweel met grote emotionele waarde, of de spaarcenten. 
En dan is er nog de schade die inbrekers aanbrengen aan ramen en 
deuren en de bende die ze achterlaten. Inbrekers trekken al je kasten 
leeg, te beginnen in de slaapkamer en dressing.

Privé is privé, en dat bescherm je in eerste instantie met raam- en 
deurbeveiliging. Daar kunnen de vakmannen van Taki je bij helpen! 

Je woning of bedrijf beveiligen is een investering. Maar, een betere 
beveiliging zorgt ervoor dat inbrekers niet aan je spullen komen. 
Privé blijft privé. Net dat veiligheidsgevoel is onbetaalbaar. En door je 
huis van een professionele beveiliging te voorzien, bekom je ook een 
korting op je woonpolis.

Stel, je bent je huissleutels verloren. Daar sta je 
dan, voor je eigen voordeur. Hoe zou je in je eigen 
huis ‘inbreken’? Langs welk raam of welke deur ge-
raak je binnen? Het keldergat misschien? De kan-
telpoort van de garage? Het slaapkamerraam op 
kiepstand? Of gewoon een stevige duw tegen de 
voordeur die nog een verouderd slot heeft?

Advies nodig? 

Loop even binnen op 
de Bredabaan 340 in 
Brasschaat of contacteer 
Wim Staessens op 
03 646 13 78 voor een 
afspraak bij je thuis.



parkbodeactueel

Al gehoord van Generatie Rookvrĳ? De generatie 
kinderen en jongeren die groot willen worden 

zonder tabak? Wel, die generatie vind je ook in 
alle Brasschaatse scholen.

Generatie Rookvrĳ doet ons nadenken over de plaatsen waar 
leerlingen rokende mensen zien, waar kinderen in de rook 
spelen. Denk aan het park, een speelpleintje of sportterrein. 
Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Uit onderzoek 
blĳkt dat zien roken (later) doet roken.

rookvrĳe schoolpoort

Iedere school is vandaag 100 % rookvrĳ. Onze scholen 
beschermen onze kinderen bewust tegen sigarettenrook. 
Maar ook jĳ kan helpen!

Hier leer ik rookvrĳ!

Met jouw hulp maken wĳ van elke schoolpoort 
een rookvrĳe schoolpoort. 

Kinderen en jongeren roken nog te vaak passief, aan de 
schoolpoort bĳvoorbeeld. Daarom vragen wĳ jou om er niet 
meer te roken, ook geen e-sigaret of vaper. Zien roken, doet 
roken. Maar ook Niet zien roken, doet niet roken!

Wil je nog verder gaan? Op www.generatierookvrĳ.be ontdek 
je wat jĳ concreet kan doen om de jeugd van vandaag en 
kinderen van morgen te stimuleren om nooit te roken.

ecotuinen
weekend 
van Velt

zaterdag 1 juni | 12:00 - 17:00
de bĳenvriendelĳke tuin 
Ingrid Van Cauwenbergh
Sionkloosterlaan 28
2930 Brasschaat

zondag 2 juni | 11:00 - 17:00
de heemtuin 
Joris Thoné
Julialei 11
2930 Brasschaat

Velt Brasschaat stelt in 
op 1 en 2 juni enkele tuinen 

open. Hét moment om inspira-
tie op te doen voor jouw tuin.  

zondag 2 juni | 10:00 - 17:00
een oase van rust
William Van Dieren
Peerdsbosbaan 200
2900 Schoten
Een leuk weetje: de gemeente 
fietst einde juni samen met een 
delegatie van zustergemeente 
Tarĳa door Brasschaat in het 
teken van moestuinieren, samen-
tuinen en kringloopwerken.Ook 
deze locatie wordt daarvoor met 
aandacht bezocht.

Elk jaar kĳken we reikhalzend uit naar het 
warme weer. Maar elk jaar sterven nog 

honderden mensen aan de gevolgen van 
warmte.

Vooral alleenstaande ouderen of chronisch zieken 
lopen behoorlĳk wat risico’s. Ga op warme dagen 
zeker eens kĳken of ze zich goed voelen en vol-
doende vocht binnenkrĳgen.

Wat te doen bĳ 
warm weer?

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen 
goed. Meer info op www.warmedagen.be

Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. 
En laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde 
auto, ook niet voor twee minuten.

bereid jezelf voor

Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op 
tĳd zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig.
Drink voldoende, meer dan gewoonlĳk. Hou jezelf 
en je huis koel.

Wanneer hulp zoeken?

Banale symptomen kunnen 
de eerste symptomen zĳn van 
ernstige problemen. Drink dan 
meer water, zoek een koele plek 
en rust. 

Bel je huisarts bĳ twĳfel. Wie 
abnormaal op warmte reageert 
(kortademigheid, overvloedig 
zweten…), gaat best meteen 
naar de spoed. Pas indien nodig 
eerste hulp toe.

e-nieuws uit 
jouw gemeente

Nieuws en Brasschaatse weetjes aangevuld met 
vrĳetĳdtips in een fris overzicht! Niemand spen-
deert graag teveel tĳd aan zĳn inbox, dus wĳ be-
loven je alleen nuttige en inspirerende updates.

Schrĳf je in op www.brasschaat.be
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• Door samenwerking met BIO boerderij

 “WIJNGAARDHOF uit Westmalle”

 Groenten REGIONAAL en VERS van het veld!

• Vegan - glutenvrije lactosevrije voeding

• Brood en gebak

MOLENWEG 18 - BRASSCHAAT

REEDS MEER DAN 20 JAAR
UW BIO VERSWINKEL !

VERRASSENDE SOCIALE
FIETSTOCHT DOOR AANTREKKELIJK

EN GROEN BRASSCHAAT

MINDER MOBIELEN CENTRALE  ZOEKT  
VRIJWILLIGERS VOOR DISPATCHING!
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ABITARE BRASSCHAAT | Bredabaan 737 | Tel: 03 651 52 22

ABITARE GEEL | Puntstraat 2  | Tel: 014 588 222

Na het openen van een gloednieuwe winkel in Geel was de goesting groot om ook de winkel in Brasschaat op te frissen.  

Kom onze vernieuwde showroom ontdekken en laat u inspireren door tal van nieuwe collecties.

WĲ WERVEN AAN: ERVAREN FĲNSCHILDERS, TOFFE COLLEGA’S. 0478/264 871 

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

            Gemeente Brasschaat
*De Romboutweg 35: HOB; GLV Liv., Open Keuk., 2 Badk., Kantoor. 1ste verd: 
4 slpkrs. Zolder. CV op Gas. Gar 2 wagens. BJ 1964 - EPC 530

GROENDESIGN

www.groen-design.be   •   info@groen-design.be
0479 284 038

Tuinaanleg van A tot Z

Tuinonderhoud
zowel eenmalig als contractueel

Omheiningen,
zowel draad als houten schutsels

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-

AUTOMATISATIE
van uw

hekken,
bestaande
rolluiken,

(ook voor

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen

Dakherstellingen, ver-
nieuwen, isolatie, dakgo-
ten. 0489/717 125

, 
greppels, uitgr., stron-
ken, hagen, enz. Kleine 
afbraakw., garage aan-
bouw tuinh., vijvers tot 1m 
diep. Gratis prijsopgave. 
0474/204 607

Leegmaken van huizen, 
app., gar., mag., enz. Bor-
stel schoon opgel. Gratis 

Alle karweiwerken en her-
stel., metsel, riool, schou-
wen, enz. Gratis prijsop-
gave. Tel. 0474/204 607

en isolatie-
werken, koepels, afvoe-
ren, enz. Gratis prijsopga-
ve: Tel. 0474/204 607

Te huur: App. 2 slpk, Veld-
straat 8/1 vrij 1/8. 
Gsm 0479/381 137

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen, enz. Bel 
Klus & Zo. 0499/103 000

leegm. en v. hui-
zen, tuinw., schild., opk. 
oud ijzer. 0486/978 970 
- 0488/573 521

0496/533 827 Dirk



Brasschaatse Film,     Nr. 22,     29-5-2019 19

03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
NIEUWDREEF 119
Ruim appartement met panoramisch uitzicht (9de 
verdieping) + prachtig zicht achteraan!  1 ruime 
slaapkamer, badkamer met bubbelbad. Overal 
automatische verlichting, met kluis.  Autostaan-
plaats in kelderverdieping.EPC: 376

€ 198.000

MERKSEM
MOESHOFSTRAAT 139
Klein, gezellig en goed verzorgd appartement 
(50m²) met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer met douche, apart toilet en 1 
slaapkamer. Onder het schuine dak is nog een 
zolder maar momenteel niet bereikbaar. Met 
2x kelder. Openbaar vervoer en winkels in de 
nabijheid. EPC: 634
€ 109.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT      BRASSCHAAT           TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

STABROEK

KAPELLEN

HOEVENEN

HOEVENEN

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor 
verblijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 
m². Aangename ligging in een groene woonomg. 
op kleine afstand van centrum. Mogelijke bebou-
wing van max 60 m² met bijkomend verdieping en 
kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². 
Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting.
€ 109.000

EKSTERLAAN 2
Gunstig gelegen appartement met 2 slaapkamers 
in klein gebouw nabij ‘Brasschaat-Golf’op kleine 
afstand van Centrum. Aangename rustige woon-
omgeving. EPC: 221

€ 695 + € 65 kosten

LANGESTRAAT 39
Gunstig gelegen halfopen bebouwing met 3 slaap-
kamers en ruime losstaande garage op een mooi 
perceel van 461 m². De woning is voorzien van 
alle modern comfort en instapklaar. Aangename 
rustige ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels, 
scholen en openbaar vervoer. Oorspronkelijk 
bouwjaar 1987 later gerenoveerd. EPC: 567
€ 398.000

BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom 
bestaande uit handelsgelijkvloers met tuin. Ho-
gerop duplexappartement met 2 slaapkamers. 
Achteraan op het perceel een ruime garage voor 
2 wagens met uitgang naar Aerdenlei. Mooie 
opbrengst ca. 2.220,- euro/maand. TOPLOCATIE 
!!! EPC: 331
€ 530.000

ROCHUSLEI 41
Gunstig gelegen duplex-appartement met 2 slaap-
kamers op mooie locatie te Brasschaat-Mariaburg. 
Aangename woonomgeving nabij winkels, scho-
len en openbaar vervoer. Mogelijk ruime garage bij 
te kopen mits meerprijs. Leuk appartement, ideaal 
voor starters! EPC: 449

€ 185.000

REINAERTLEI 8
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 3 slaapkamers op de 1ste verdieping van 
klein gebouw in Centrum van Brasschaat op 
kleine afstand van winkels, openbaar vervoer en 
Bredabaan. Garagebox verplicht bij aan te kopen 
voor 20.000,- euro meerprijs! EPC: 97

€ 192.000

VELDSTRAAT 95
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, garage 
en tuin met achteruitgang naar Du Boislei. Gunstig 
gelegen in Centrum in zijstraat van Bredabaan 
op wandelafstand van winkels, scholen en park. 
Openbaar vervoer vlakbij. Woning is nog iets verder 
af te werken. EPC: 504

€ 269.000

VAN DE WIELLEI 123
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 4 
slaapkamers, losstaande garage en tuin. Verzorg-
de en goed onderhouden woning. Aangename 
ligging tussen Centrum en ‘Brasschaat-Kaart’. 
EPC: 692

€ 329.000

MIKHOF
Mooi perceel bosgrond gelegen in het ‘Mikhof’ 
nabij Sint-Jobsesteenweg en Bevrijdingslei. 
Aangename ligging nabij domein ‘De Mick’ en 
‘kinderboerderij’. Perceelbreedte 33,25 m

€ 14.500

BERGSTRAAT 40
Prachtig gerenoveerde halfopen woning met 3 
slapkamers en ruime tuin met zij- ingang. Aan-
gename ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ in directe 
nabijheid van winkels, scholen en openbaar ver-
voer. Mooie afwerking en voorzien van alle modern 
comfort. Instapklaar. EPC: 178

€ 349.500

MOLENSTRAAT 59
In het centrum van Hoevenen gelegen perfect in 
orde woning met 2 slaapkamers, living, open keuken 
met lichtkoepel, ingerichte badkamer, wasplaats en 
veranda. De woning heeft een grote, zonnige tuin 
met zwembad en tuinhuis. TIPTOP in orde! EPC: 459

€ 229.000

KASTANJELAAN 18
Ruim appartement met 2 slaapkamers, vernieuwd 
terrasje en garagebox gelegen in een rustige 
woonwijk met zicht op een parkje. Ruime living 
met open keuken, afzonderlijk toilet en praktische 
berging. Het dak werd vernieuwd en geïsoleerd 
in 2018. EPC: 372

€ 169.000

PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin, 
zij-ingang naast de woning. Tuintje met achter-
uitgang. Gelegen in doodlopend straatje nabij 
centrum van Ekeren Donk. De woning is reeds 
gedeeltelijk gerenoveerd maar moet wel nog iets 
verder afgewerkt worden. EPC: 630

€ 209.000

SMOUTAKKER 26
Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers, 
garage en tuin van 170 m² gelegen in een rustig 
straatje vlakbij het centrum van Stabroek. Alle 
nutsvoorzieningen zijn individueel. EPC: 819

€ 169.900

LINDENDREEF 20
Prachtig gelegen perceel bouwgrond met oppervlakte 
van 2 236 m² geschikt voor het bouwen van een open 
bebouwing. Perceelbreedte bedraagt 33 meter. 
Rustige en groene woonomgeving nabij het centrum 
van Putte-Kapellen. Vlotte verbinding naar autostrade.

€ 379.000

EKEREN

SINT-JOB-IN-’T-GOOR

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

BOSSCHAERTLAAN 17
Verzorgde open bebouwing ‘type bungalow’ met 
2 slaapkamers en losstaande garage op mooi 
perceel van 1000 m².Landelijk gelegen nabij 
centrum van Sint-Job-in-’t-Goor. Voorzien van alle 
hedendaags comfort en instapklaar. EPC: 520

€ 345.000

KLOOSTERSTRAAT 94
Gunstig gelegen ruime halfopen bebouwing met 
4 slaapkamers, garage en tuin. Aangename 
ligging in centrum van Wuustwezel.De woning 
dient wel gerenoveerd te worden. Mooi project 
voor beginners. EPC: 584

€ 245.000

LAAGLAND 105
Rustig gelegen EGW met 5 slks, inpandige garage 
en tuin. Alle hedendaags comfort aanwezig. Kind-
vriendelijke omg. met enkel plaatselijk verkeer en dit 
op kleine afstand van het centrum van Brasschaat, 
park en domein ‘Den Inslag’. Ook ideale woning voor 
‘samengesteld’ gezin. Mogelijk bijgelegen garagebox 
bij te kopen mits meerprijs 20.000,- euro. EPC: 205
€ 369.000

STABROEK
STERREHOEVELAAN 44 GLV
Mooi en ruim gelijkvloersappartement in een recent 
gebouw (2005) gelegen in een rustige woonwijk 
nabij het centrum van Stabroek. Dit eigendom be-
schikt over 3 slaapkamers, inpandige garage met 
extra autostaanplaats ervoor en verzorgd aange-
legde tuin van 117 m² (oriëntatie: zuidwest). EPC: 277

€ 289.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

KAPELLEN
ANTWERPSESTEENWEG 273
Ruim app. gelegen in residentie Vijverhof nabij winkels 
en openb. vervoer. Dit app. beschikt over een inkomhal 
met gastentoilet, ruime living, keuken, terras van 15 m² 
met prachtig zicht op groen en vijver (ZW-oriëntatie), 
bdkr met bubbelbad en 2 slpks waarvan 1 met dres-
sing. In de kelderverd.2 individuele bergkelders en au-
tostnplts. Dak vernieuwd en geïoleerd in 2018. EPC: 209
€ 269.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Verzorgd appartement met 3 slk. Opp. ca. 135 m². 
Gunstig gelegen in centrum van Brasschaat nabij 
winkels, scholen en openbaar vervoer.  Park van 
Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine afstand. Bouw-
jaar 1990. Recente renovaties; verwarmingsketel, ra-
men met hoog rendementsbeglazing, dak conform. 
EPC is nog van voor de renovatiewerken. EPC: 233
€ 298.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
PUIHOEK 6
Landhuis op een perceel van 1 289 m² op mooie 
locatie. Volledig gelijkvloers wonen. Twee ruime 
slaapkamers, inpandige garage met automatische 
poort, veranda en grote tuin (West). EPC: 432

€ 359.000
(VG-WG)

(VG-WG)

(VG-WG) (WG) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00  0479 395 334
info@goetstouwers.be www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen Italiëlei 58     Deurne Turnhoutsebaan 121
Mortsel Antwerpsestraat 158  Stabroek/Hoevenen Markt 33

 

Liesbet Van Looveren: “We zijn vast van plan om van het Schoon Verdiep het Schoonste Verdiep te maken”.
Renovatie én recuperatie
Jef Van der Jonckheyd: “De huidige houten vloeren liggen vaak al meer dan 400 jaar op hun plaats. Grote 
stukken zijn in die vier eeuwen zodanig versleten dat ze niet meer te redden vallen. Maar in sommige 
kamers gaan we wél proberen om het bestaande hout te recupereren en opnieuw te gebruiken. Zo behou-
den we maximaal de authenticiteit van een van de meest opvallende gebouwen van Antwerpen. Waar we 
nieuwe parket leggen, doen we dat uiteraard met veel respect voor de context van het gebouw. Zowel in 
de keuze van het hout, als voor de legpatronen laten we ons inspireren door de bestaande vloerbedek-
king. Maar uiteraard gebruiken we bij de plaatsing de meest moderne technieken en materialen, zodat de 
burgemeesters van de stad zich de volgende vierhonderd jaar alvast geen zorgen moeten maken over 
hun parket.
Half voetbalveld
Liesbet Van Looveren: “Het is niet de eerste keer dat we een houten vloer op een oppervlakte van driedui-
zend vierkante meter mogen leggen, maar echt vaak komt dat toch ook niet voor. Het gaat al gauw over een 

Brekelen 44 • 2990 Wuustwezel • 03 669 89 86 • vanlooverenparket.be

Van Looveren parket uit Wuustwezel legt nieuwe parketvloer in Antwerps Stadhuis. De reno-
vatie van het Antwerpse Stadhuis houdt niet op bij het opfrissen van de buitengevel. Ook alle ruimtes 
binnenin worden grondig aangepakt. Blikvanger daarbij zijn de meer dan drieduizend vierkante meter 
houten parketvloeren die onder handen worden genomen door Van Looveren parket uit Wuustwezel.

half voetbalveld aan plankjes. Boven-
dien heeft dit gebouw best wat aparte 
uitdagingen gezien de unieke structuur 
uit de middeleeuwen. “Na De Singel in 
Antwerpen zal dit project een tweede 
unieke realisatie worden voor ons be-
drijf. Ik weet zeker dat onze specialis-
ten en plaatsers nu al uitkijken naar de 
eerste werkdag op de Grote Markt.”

Over Van Looveren parket
Van Looveren Parket wordt geleid door Liesbet Van Looveren en Jef Van der Jonckheyd. Het tweede-
generatie familiebedrijf uit Wuustwezel groeide in de voorbije 26 jaar uit tot een vaste waarde in de Noor-
derkempen en Antwerpen. Fase 1 van de parketwerken aan het Antwerpse Stadhuis starten in juni 2019. 
De verwachte oplevering is in september 2020.
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime 
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking 
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports. 

Prijzen vanaf 275.365 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
KAPELLEN: Weerstandersdreef 5 – Villa met hal, wc, 
bureel, keuken, living met open haard, garage, wasplaats, 
overloop, 3 slaapkamers, badkamer, bergkamer, zolder, 
terras, diepe tuin doorlopend in bos.
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.
BRECHT: Korte Nieuwstraat 19 – woning halfopen be-
bouwing met hal, keuken, eetkamer, living met kachel, 
berging met CV, wc, kelder, 3 slaapkamers, badkamer met 
zitbad en lavabo, zolder met mogelijkheid tot uitbreiding, 
diepe tuin en garage.
MERKSEM: Zwaantjeslei 84 – gunstig en rustig gelegen 
rijwoning met 3 slaapkamers, hal, garage, keuken, living, 
badkamer, tuin met tuinhuis.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.
ESSEN: perceel grond met herbestemming ‘verblijfs-
recreatie’ naar ‘woongebied’:  Hazenpad 1 - 1.390 m² 
(grond + bungalow) 

EPC 339kWh/m² (vg,wug,gmo,gvkr)

BERENDRECHT 

Degelijke HOB op 476m² grond, 
living + OH, open keuken, 
4 slaapk, luxe nieuwe badk, 

garage, tuin, enz.

€ 299.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2019

K
w

aliteit in vastgoed!

44 jaar GROUP B

Info via welkom@groupb.be of tel. 03/647 33 03 
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be GLAS MVH bvba

Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

Sierbestrating • Opritten
Terrassen • Aanleg tuinpaden

Uitbreken & heraanleggen • Oude bestrating
Vaartstraat 6 • 2340 Beerse • Tel./Fax: 014-61 17 51 • GSM: 0495 54 35 40

info@vg-bestratingen.be • www.vg-bestratingen.be
GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

V&G Bestratingen BVBA

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP
Voor al onze panden zie onze website

www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be

Te koop: Te renov. wo-
ning Heislagsebn. Pr. 
€260.000, 
T. 0498/736 405

Man zoekt werk, tuinwerk, 
schilderen. 0497/231 373

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys&-
Co. Bredabaan 246 Bras-
schaat. 03/430 20 83

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zetting, gyproc, betege-
len, parket, schilderen, 
afbraakwerk, Nederlands-
talig. Gratis prijsofferte. 
Referenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Te huur: Bred. 130 gelijk-
vl. app. met 1 slpk instap-
kl.,  keuken met toest., tuin 
+ berging. 
Tel. 03/633 16 59

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Te koop of te huur: Span-
je Orapesa Del Mar. App. 
living, keuken, 2 slpks, 2 
douches met wc’s, 2 bergin-
gen, zwembad, lift, garage, 
airco. Tel. 0473/730 224

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen uzelf 
v. 1 uur. Pedicure € 42 a. 
huis met voetmassage. 
Ingegr. nagels, eksterogen, 
lak, kalknagels. Manicure 
€ 25. Ervaring Enkel op 
afspraak 0496 908 029, 
Eva Strijbos
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>   appartementen met 1 - 3 slpk

>   prijzen naar ieders budget

>   ruime zuidwest gerichte terrassen

Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem
E info@cogghe.be

1 slpk vanaf € 189.733 excl. kosten

2 slpk vanaf € 209.240 excl. kosten

3 slpk vanaf € 229.645 excl. kosten

>   afwerking vrij te bepalen

>   toegankelijk met lift

>   ondergrondse parking

Meer info & verkoop: 03 355 15 15 of WWW.COGGHE.BE

BREDABAAN

WUUSTWEZEL
reeds 5

0%

verko
cht

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

RUSTIG GELEGEN RUIME WONING
met 4 slaapkamers op een perceel van ca. 840 m² met een ideale zuid-
west oriëntatie. De woning voorziet o.a. in een ruime woonkamer met 
aparte eetkamer, een geïnstalleerde keuken, 3 slaapkamers en een 
badkamer. Op de bovenverdieping is een eigen leefruimte gecreëerd 
met een slaaphoek, wasplaats en zithoek. De afgemaakte tuin heeft 
een overdekt terras, een vijver, een klein zwembad en een bijgebouw.

EPC 455kwh - UC2120091 - (vg-wp-gmo-gvkr-gvv)                      € 389.000

Turnhoutsebaan 175b • 2970 Schilde
Brugstraat 106 • 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor
Tel. 03 383 00 20 • www.immogretaleys.be

De 88-jarige Leo Stevens uit Wuustwezel is op zondag 28 april 
Vlaams kampioen tafeltennis geworden. “Alleen de huldiging was 
wat moeilijk. Met mijn hoogtevrees moest men mij van het hoog-
ste schavotje helpen”, lacht hij. Het Vlaams kampioenschap vond 
plaats in Lille. Leo Stevens trad in de reeks +85 aan voor de Bras-
schaatse club Brasgata, een van de drie clubs waarin hij actief is. 
Hij speelt ook recreatief in Sport + Kapellen en met Wuustwezel 
TTC treedt hij aan in de wedstrijden van het Katholiek Sportver-

neer. Tegen Jozef Anthonissen uit Oost-Vlaanderen, die brons 
haalde, won hij met een setstand van 3-0. De zilveren Roger Ver-
helst overwon hij met 3-1. (nv)

88-JARIGE LEO STEVENS VLAAMS 
KAMPIOEN TAFELTENNIS

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

De Boer & Partners soigneert kiezers met een croissant
ZONDAG 26 MEI – Dit weekend trokken alle meerderjarige Belgen naar de stembus. Ook in Brasschaat, 
Ekeren en Schoten kwamen bewoners de deur uit voor de verkiezingen. 

De Boer & Partners Brasschaat dacht daarom om het nuttige aan het aangename te koppelen en trakteerde 
alle buurtbewoners op een gratis croissant bij hun favoriete bakkers. Want het is zondag, en daar horen oer-
Belgische pistoletjes bij natuurlijk!

Alle klanten van Manus (Brasschaat), Bakkerij De Keersmaeker (Schoten), Bakkerij Roscam (Ekeren) en Van 
Hunsel (Brasschaat) konden genieten van deze actie. Naast een gratis croissant zorgt De Boer & Partners er 
op deze manier voor dat buurtbewoners alvast kunnen bijpraten over de resultaten van deze spannende dag. 
En waar anders dan bij de bakker om de hoek even bijkletsen met de buren?

Dr. Roosensplein 47, 2930 Brasschaat
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OPENBARE VERKOOP
Kortestraat 53
2930 Brasschaat
Bezichtigingen: 
1 juni t.e.m. 15 juni, 
iedere zat. van 10u30 tot 12u00

Meer info: 
Notaris Buytaert 
03/650 14 40 of 
www.zimmo.be

Biedingen vanaf 10 juni,  
13u tot 18 juni, 13u op
www.biddit.be

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

mail uw CV

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

T

Marc Van de Berckt bvba

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Bestratingen Omega
bvba

www.omega-bestratingen.be
0476/611 625 - 03/664 01 27

“Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Home Philippe Speth

GROTE GEZELLIGE
JAARLIJKSE

ROMMELMARKT
ROMMELWORLD

Te koop gevraagd: 2de 

-

Te huur:

VOCHTBESTRIJDING

Ik zoek werk:

Te huur: 
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN 
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE 

DAKWERKEN
Van Zantvoort

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu 
alle dagen van 8u tot 22u, 
ook tijdens de weekends

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

ERIKADREEF 14
2900 SCHOTEN

-10% KORTING
GRATIS
OFFERTE

0479 946 932

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder 
coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi 
(alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar

* Vraag naar onze voorwaarden

*** MEI = GRATIS HOOGRENDEMENTSGLAS
BĲ  AANKOOP RAMEN ***

GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ  
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Nu ook met kantoor in Brasschaat

www.immopoint.be  •  T 03 535 12 75
QUALITY REAL ESTATE 

GRATIS EPC of AREI keuring 
bĳ  de verkoop van een woonst. 

GRATIS ROOKMELDER 
bĳ  verhuur van een eigendom. 

Tĳ delĳ ke actie tem 30/06/2019.
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Jij bent de toekomstige kampioen die we zoeken 
Wij bieden wekelijks trainingen met douchegelegenheid 

wekelijks wedstrijden bij voetbal vlaanderen
Uitzonderlijk goede clubsfeer

Aansluiting en verzekering meisjesploeg (geboortejaren 2009 t/m 2012): € 75
Aansluiting en verzekering jeugdploegen (geboortejaren 2010 t/m 2014): € 100

Programma (inschrijvingen steeds achteraan in de kantine van SVB Driehoek):
11u00 - 11u30: Inschrijvingen nieuwe meisjes geboortejaren 2009 t/m 2012. Aansluitend volgt uitleg speelsters + ouders 
en starten we een wedstrijd samen met de reeds op Driehoek aangesloten meisjes. Nadien zijn er penalty’s en volgt de 
uitreiking van de medailles.
12u30 - 13u00: Inschrijvingen nieuwe spelertjes geboortejaar 2014 en 2013 in de kantine van SVB Driehoek. Aanslui-
tend volgt uitleg spelers + ouders en start van de match. Nadien zijn er penalty’s en volgt de uitreiking van de medailles.
14u30 – 15u00: Inschrijvingen nieuwe spelertjes geboortejaar 2012, 2011 en 2010. Hier voegen de reeds op Driehoek 
aangesloten U6 t/m U9 (2013/2012/2011/2010) zich bij aan. Aansluitend start het tornooi. Nadien zijn er penalty’s en 
volgt de uitreiking van de medailles en de bekers.
Omstreeks 18u00: Einde 
Meer info? Bij onze sportief verantwoordelijken: Pieter Snoeckx, 
Luk De Voght, Johan Julien Of mailen naar: sportief@driehoek.be

SVB Driehoek presenteert
Word jij onze nieuwe kampioen?

Jonge Beloftendag
donderdag 30 mei

Turfaard 5, Brasschaat Aanvang: 11u00
Voor verdere info kan je terecht op de website:

www.driehoek.be

MAANDAG    27
DINSDAG    28
WOENSDAG  29
DONDERDAG   30
VRIJDAG      31
ZATERDAG    1

Ophaling huisvuil mei/juni

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil juni

GFT

MAANDAG   3
D I N S D A G    4
WOENSDAG  5
DONDERDAG   6
VRIJDAG     7
ZATERDAG     8

Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

GEEN OPHALING
OP DONDERDAG 30 MEI

OPHALING HUISVUIL
VERSCHUIVD NAAR 31/5 
(RECYCLAGEPARK 30/5 

GESLOTEN)

WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

1-2/06 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

1-2/06 Pauwels Dirk 0468/211 404

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90,  03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

Dierenarts van dienst 

1-2/06 Dr. Buschman 03/666 06 55

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Christophe werkt met een uitvaartverzekering die
geen medische vragenlijst oplegt.
Deze uitvaartverzekering is tevens de goedkoopste
op de markt. Vraag meer informatie aan Christophe.
Christophe is gediplomeerd, onafhankelijk en heeft 14 jaar ervaring.
Funerarium en kantoren: Kapelsesteenweg 639 - Ekeren-Mariaburg  -  christophebruyneel.be

Begrafenissen
Christophe Bruyneel

Dag en nacht bereikbaar: 03/336 14 33 of 0468/299 225

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

EPC/Elektr.  keuring 
energie-EPC@telenet.be 
of 0475 606 404

Opruimen van inboedels 
bel vrijblijvend 0489/307 
835

Man zoekt werk, tuinwerk 
& klusjes. Tel. 0479/271 417

Ambachtelijke pralines. 
‘La Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15 - 17 u

Jou kapster aan huis! 
Gsm 0497 736 371

Afloop verstopt of je 
kraan kapot bel nu. Klus 
& Zo 0499/103 000

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 
zijn. 0499/103 000

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 
prijs! GSM 0475/768 188
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functie: Als gemeenschapswacht sta je mee in voor het sensibiliseren van het publiek aangaande de 
veiligheid en de criminaliteitspreventie, het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen 
en verordeningen in het kader van artikel 119bis, §6 van de nieuwe gemeentewet die uitsluitend het 
voorwerp kunnen uitmaken van gemeentelijke administratieve sancties en inbreuken op de gemeentelijke 
retributiereglementen. Je oefent toezicht uit op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij 
evenementen georganiseerd door de overheid. Je helpt kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij 
het veilig oversteken.

profiel: Belg • Diploma hoger secundair onderwijs • Rijbewijs B • Goede kennis van office-toepassingen 
• Je bent graag buiten en hebt respect voor de medemens • Je hebt burgerzin • Je kan je mannetje staan 
zonder de kalmte te verliezen • Je hebt respect voor plichten en procedures.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met 
respect voor de work-life balans? Werk je graag resultaatsgericht samen met een enthousiast team? 

 
Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job via www.brasschaat.be  
en klik door naar vacatures.

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende 
aanwerving met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

GEMEENSCHAPSWACHT 
C1-C3 • contractueel • onbepaalde duur • voltijds  

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 12 juni 2019. Toon in je motivatiebrief 
duidelijk aan waarom je voor een functie als gemeenschapswacht kiest. Tijdens een eerste 
cv-screening zal hiermee rekening gehouden worden.

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

TE HUUR

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

Lid B.I.V. - C.I.B.

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.
Handelspand met woonst. Nieuwe 
ramen en deuren + dak- en muur-
isolatie. GLVL handelsruimte of 
praktijk, gr. keuk., terras, hof, wc, 
garage met servitude. 1e verd. 
living en keuken. 2e verd. 2 slpks 
m; ingem. kasten, badk. en wc. 
O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname). Bezichtigen al-
leen na afspraak. Zeer lage EPC: 128

Minister van natuur en landbouw Koen Van den Heuvel heeft groen 
licht gegeven voor de aankoop van de terreinen van Volkstuin Bras-
schaat vzw. “De terreinen behoorden nog tot het grondgebied van 
Defensie. Met deze aankoop is de toekomst van de volkstuin ver-
zekerd en kan er gestart worden met de verdere uitbouw en ontwik-
keling volkstuin” zegt Dirk de Kort. De volkstuin is gelegen aan de 
Ploegsebaan in de wijk Bethanie. Bij de oprichting van het militair 
kamp in 1815 kwam op deze plaats de groentetuin van het Kamp. 
Op het domein werd een gedeelte bewerkt als groentetuin door ac-
tieve militairen. Vanuit de oude tuin, die nog werden bewerkt door 
gepensioneerde militairen, werd samen met enkele sympathisan-
ten de Volkstuin Brasschaat vzw (VOTUBRA) opgericht. De vzw wil 
activiteiten uitbouwen rond tuinbouw en dit met de nadruk op het 
stimuleren van milieubewust telen van groenten, klein fruit en vruch-
ten van fruitbomen. Oude teelttechnieken, die veelal verloren zijn 
gegaan, worden eveneens bewerkstelligd. “We willen graag enkele 
investeringen doen op het terrein. Zo denken we aan de uitbouw 
van een nieuwe loods maar ook willen we de volkstuin toegankelijk 

de eigendomsstructuur veranderde” zegt voorzitter Dirk Verstrae-
ten. “Op gebied van ruimtelijke ordening was het terrein al langer 
beschermd als open ruimte voor natuur en volkstuinen. De eigen-
domsstructuur was echter nog niet aangepast. Het leger was nog 
altijd eigenaar van de gronden wat de ontwikkeling van de volkstuin 
hinderde. Zo kon er geen subsidie worden aangevraagd voor de uit-
bouw van de tuin. Met de beslissing van de minister is de toekomst 

-
tief bewaard” zegt Dirk de Kort. “Langs deze weg willen wij ook de 
verschillende administraties danken die hebben medegewerkt aan 
het tot stand komen van dit project, en in het bijzonder de provincie 
Antwerpen, de Koning Bouwdewijnstichting en het Agentschap voor 
Natuur en Bos” zegt voorzitter Dirk Verstraeten.

EINDELIJK ZEKERHEID VOOR 
VOLKSTUIN BRASSCHAAT

OUDERVERENIGING Rotonde
FIETS- en WANDELZOEKTOCHT “OUDERVERENIGING ROTONDE”!

start in Brasschaat  en we rijden ongeveer 23 km. langs meestal rustige landelijke wegen. De wandelzoektocht start in Staboek  
waar we ongeveer 8 km. langs rustige en groene ruimtes wandelen. Ook toegankelijk  voor rolwagen en kinderwagen. Deelna-

-
steenweg 19,Brasschaat (8.00-12.30/13.30-17 u, zondag 8-13.00 u,  donderdag gesloten) - Onthaal Rotonde vzw, Augustijnslei 

2019. De uitslag wordt bekend op  vrijdag 18 oktober 2019 om 20.00 uur in de zaal van Sterrenhuis, Augustijnslei 78, Brasschaat. 
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* Niet geldig voor gecertifi ceerde sleutels. Enkel geldig op vertoon van deze originele bon. Deze actie loopt t.e.m. 31 mei 2019.

Bezoek onze toonzaal
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

30 JAAR ERVARING

1 SLEUTEL 
+ 1 GRATIS

Laat een sleutel* bijmaken en 
krijg er dezelfde extra gratis bij!

Op vertoon van deze ingevulde, originele bon
Voornaam + naam:

E-mail:

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Dame geeft computer-, 
smartphoneles aan huis. 
Mail, internet, foto’s or-
ganiseren, alle merken, 
updates. 0479/872 410

Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen
Vintage juwelen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 16u

FRIGO-TECHNIEK
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - 03/651 68 43

www.frigo-techniek.be

werft aan

INSTALLATEURS AIRCO & WARMTEPOMPEN
KOELTECHNIEKERS

part time of full time

Functies:
 • Installeren van airco’s en warmtepompen
 • Onderhoud aan installaties
 • Opsporen en oplossen van storingen

 • Opleiding koeltechnieker of ervaring in de sector
  is een noodzaak
 • Rijbewijs B
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Klantgericht, een teamspeler en een doener met
  passie voor techniek.

Wij bieden u een afwisselende job in een familiale sfeer.

E-mail CV naar Dave Verhofstadt:
info@frigo-techniek.be of bel voor afspraak op 0478 760 844

INNOVATIVE HEATING AND COOLING

Metaal- en houtatelier StudioTank

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels 

Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat


